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Notícias

MENSAGEM DO MÊS

“A resposta delicada acalma o furor, 
mas a palavra dura aumenta a raiva”.

Salomão (Provérbios 15,1)

Lembrando, mais uma vez, 
o RECADASTRAMENTO!

Associados e pensionistas aniversariantes: 
compareçam ao seu Banco pagador, 

levando contracheque, CPF 
e Identidade com foto.

1º Ano da Gestão 2018-2021: 
PRESTAMOS CONTAS...1

1. RELATÓRIO DA DIRETORIA EXECUTIVA

A atual Diretoria assumiu ofi cialmente em abril de 2018, devido 
à alteração do prazo do mandato registrado no Banco do Brasil, 
exigindo um período de transição não previsto e ocasionando atraso 
na programação do calendário das atividades, tendo em vista a 
impossibilidade de a Diretoria empossada poder assinar documentos e 
tomar quaisquer providências.

Em cumprimento ao disposto no artigo 34, inciso XII, do Estatuto 
em vigor, a Diretoria Executiva vem apresentar seu Relatório Anual e 
a respectiva Prestação de Contas, relativos ao período compreendido 
entre abril de 2018 e março de 2019, bem como informações dos 
setores que compõem a ASPI-UFF, cumprindo, assim, o dever de bem 
informar aos nossos associados.

Devido às difi culdades fi nanceiras por que vêm passando nosso país, 
e assim, instituições como nossa Associação, que vem sofrendo com 
a alta sinistralidade de seu corpo de associados e a baixa renovação 
necessária, provocando refl exos perversos em sua arrecadação, a 
Diretoria, buscando minorar tais efeitos, houve por bem solicitar 
autorização ao Conselho Fiscal, e ouvir o Conselho Deliberativo, para 
o reajuste da contribuição associativa de R$ 60,00 (sessenta reais) para 
R$ 96,00 (noventa e seis reais), a partir de 1º de maio do corrente ano. 

Durante a gestão inicial desta Diretoria Executiva, perfazendo 
quase todo o ano de 2018, num resumo das medidas estritamente da 
competência da mesma, informamos que, com o objetivo de intensifi car 
contatos e divulgar nossa Associação, o presidente e a 1ª vice-presidente 
da ASPI-UFF programaram e realizaram visitas a diversas Unidades 
da UFF, em Niterói; no entanto, a greve defl agrada pelos servidores 
técnico-administrativos impossibilitou continuidade das visitas.

Devido à delicada situação fi nanceira da ASPI-UFF, têm sido 
mantidos encontros frequentes com a Pró-Reitoria de Extensão 
(PROEX/UFF), pretendendo a obtenção de apoio mais substancial. 
Não custa lembrar que a PROEX tem ocupado dependências em nossa 
sede, graciosamente, inclusive instalando a Rádio PROEX, gerando 

(Continua na p. 3)

1 Este Relatório Sintéti co está dividido em 3 partes principais: as a� vidades da Diretoria Execu� va, 
da Tesouraria e das Coordenações.
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É tradição entre nós dedicar a capa de cada mês a um evento impor-
tante que queremos ressaltar. Assim, em maio, deveríamos homenagear 
o “Dia das Mães”. Mas, por dever de ofício, e como nossa Assembleia 
Geral Ordinária, na qual prestamos contas referentes à gestão de 2018, 
deu-se no fi nal de março, portanto fora do prazo de publicação no Boletim 
de abril, priorizamos a divulgação, neste mês, do Relatório (Sintético) 
da Diretoria Executiva, da Tesouraria e das Coordenações, referentes às 
atividades de 2018. Ressaltamos que todos tiveram que ser “editados”, 
por razões de espaço, e que a documentação completa encontra-se à 
disposição dos nossos associados, na Secretaria da ASPI-UFF.

Para tornar mais transparente a leitura relativa às nossas preocupações 
fi nanceiras, logo após as palavras do presidente, apresentamos o Relató-
rio da Tesouraria, com o Balanço anual, seguido dos demais relatórios. 

Pedimos a união de todos, para vencermos a tempestade em que estamos, 
pois toda ajuda é necessária para a sobrevivência da ASPI-UFF. Participe! 

AGENDA CULTURA DE MAIO
Dia 9, quinta-feira, a partir das 12h – Almoço de Confraternização, em 

comemoração ao Dia das Mães, no Restaurante Mineira (como nos me-
ses anteriores). Após o almoço, o “parabéns pra você”, homenageando 
as Mães, os aniversariantes e os novos associados, será em nossa Sede, 
com a apresentação do Coral “Cantar é Viver”, sob a regência do maestro 
Joabe Ferreira. Venha e aproveite para visitar o nosso Bazar! 

Dia 16, quinta-feira, às 14h30min – Sarau Vespertino: Um tour pelo mundo 
com canções e poemas, com a professora Lucia Romeu.

A CAAP apresenta Roda de Conversa, às 10h, às 2ªs-feiras:

Dia 6,  O Brasil hoje e perspectivas do amanhã, com o Prof. Carlos Sávio 
Gomes Teixeira, do Departamento de  Ciência Política da UFF; Doutor 
em Ciência Política pela USP;

Dia 7, terça-feira – Fala do Reitor Antônio Carlos da Nóbrega sobre as 
linhas mestras de seu projeto de gestão da UFF e perspectivas de arti-
culação com a ASPI”;

Dia 13, Direitos Humanos e Cidadania da Criança e do Adolescente em 
Niterói, com o líder comunitário na Vila Ipiranga e ex-Conselheiro Tutelar 
em Niterói, Johnatan Anjos;

Dia 20, A educação como direito de todos. Caminhos a trilhar, com Ma-
ria Tereza Goudard, Doutora em Educação,  Professora  Associada da 
UERJ-FFP;

Dia 27, O Centro de Niterói pede Socorro!, com o Jornalista Luiz Augusto 
Erthal, fundador e diretor do Jornal TODA PALAVRA, de Niterói.
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PLANO DE SAÚDE: COMUNICADO URGENTE
A AD SALUTE comunica que não será aplicado 

o aumento nos meses de maio e de junho; 
o pagamento de julho conterá a diferença desses 2  meses. 

Estamos em negociação...
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 Prestação de Contas 
custos adicionais em termos de gastos com luz e 
outros. Buscando uma contrapartida, insistimos 
e pressionamos a Pró-Reitoria no sentido de 
compensar tal ocupação, obtendo a promessa solene 
de nos ser entregue, brevemente, uma máquina 
copiadora, o que signifi cará para nós uma economia 
de R$ 2.195,40 (dois mil, cento e noventa e cinco 
reais e quarenta centavos) mensais.

No sentido de dar prosseguimento à atuação 
da ASPI-UFF, para a garantia de direitos de seus 
associados e também condições de melhoria da 
qualidade de vida, a Diretoria iniciou contatos 
com casas comerciais, para obter concessão de 
descontos em compras, resultando em acordos com 
uma ótica e uma casa de material hospitalar, ambas 
em Icaraí, mediante a apresentação de carteira de 
associado.

Como é do conhecimento geral, a ASPI-UFF 
continua mantendo relacionamento com o Escritório 
de Advocacia do Dr. Luiz Fernando Faria Macedo, 
visando à defesa dos interesses daqueles associados 
que têm alguma lide judicial versando sobre direitos 
pecuniários. E para melhor integração, foi resolvido 
entre as duas partes, ser designado um advogado 

daquele escritório, com o objetivo de atender 
mensalmente, em nossa sede, às demandas dos sócios.

Com a fi nalidade de padronizar o vestuário 
dos funcionários da ASPI, foram confeccionados 
uniformes para os mesmos, alguns já em uso. 

Esta Diretoria se fez presente, por alguns de seus 
representantes, a eventos sociais, culturais e outros, 
ocorridos não só na área acadêmica, como em outras 
instituições. 

É de se registrar o convênio celebrado entre nossa 
Associação e o Centro Universitário Unilassale, o 
que vem possibilitando ações conjuntas, sempre 
objetivando atividades acadêmicas e/ou culturais. 

A Diretoria da ASPI-UFF recebeu a visita de 
representantes da Associação dos Docentes da UFF 
(ADUFF/Ssind), estabelecendo-se que os contatos 
entre as duas Instituições passem a ser regulares, 
alternando-se os locais dos encontros.

Externamos nossos agradecimentos a todos os que 
contribuíram para a realização das atividades da ASPI 
em 2018: Associados, Conselheiros, Coordenadores e 
funcionários.

a) Acyr de Paula Lobo – Presidente

Atividades realizadas no ano fi scal de 2018:

Foram realizados: pagamentos de todas as despesas 
da Associação, conforme previsão orçamentária 
aprovada em 2017 para execução em 2018; confecção 
do Movimento Caixa e reunião dos documentos de 
despesas e outros, quando necessário, para remessa 
ao Escritório de Contabilidade ASM Assessoria 
Empresarial, Contábil e Fiscal que elabora, 
mensalmente, os balancetes Gerencial, Analítico e 
o documento Razão Analítico. Também efetuamos 
a conferência dos Balancetes e demais documentos 
devolvidos pelo Escritório e a remessa ao Conselho 
Fiscal. Além disso, atendemos a pedidos de 
esclarecimentos, feitos por este Conselho, correção 
de impropriedades surgidas após as análises mensais 
do movimento, providenciando as devidas correções 
junto ao Escritório de Contabilidade, e pendências 
eventuais ligadas à Tesouraria.

2. RELATÓRIO DA TESOURARIA

(Continuação)

Previsão Orçamentária - 2019

Esta Previsão Orçamentária foi elaborada com 
base nas receitas reais obtidas pela Associação, 
incluindo-se as contribuições mensais de associados 
e receitas diversas e fi nanceiras, conforme Ofício 
nº 001/2019, da Presidência da ASPI, encaminhado 
ao Egrégio Conselho Fiscal, em 04 de fevereiro 
de 2019.

Durante o ano de 2018, a Tesouraria expôs 
à Diretoria Executiva a situação dos gastos 
e a utilização de nossa reserva, para honrar 
compromissos, uma vez que as despesas 
obrigatórias, para o pleno desenvolvimento das 
atividades da Associação, são altas e crescentes, 
em decorrência do aumento de preços em geral 
e também porque, no corrente ano, a ASPI tem 
perdido, infelizmente, muitos associados, em 
virtude de falecimento, não tendo recebido, na 
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Prestação de Contas 

Este Convênio é assinado, anualmente, através 
de Certifi cado Digital Pessoal, pelo Presidente da 
ASPI-UFF, para pagamento (anual) da GRU (Guia 
de Recolhimento da União) e pagamento mensal 
ao SERPRO. Além da Guia, a Certidão Negativa 

DESPESAS em 2018

1. PESSOAL R$ 234.283,82

2. OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS* R$ 70.012,98

3. GASTOS COM TERCEIROS R$ 66.657,10

4. GASTOS COM MANUTENÇÃO R$ 12.146,31

5. GASTOS COM MATERIAIS R$ 7.974,73

6. DESPESAS FINANCEIRAS R$ 3.177,01

7. DESPESAS TRIBUTÁRIAS R$ 2.841,69

TOTAL DAS APLICAÇÕES R$ 397.093,64

*Três gastos desta rubrica referem-se a: aluguel da máquina de xerox (R$25.208,64), eventos e coquetéis (R$13.890,00), e Boletim 
Informativo (R$13.700,00), perfazendo o total de R$ 52.798,64 (cinquenta e dois mil, setecentos e noventa e oito reais e sessenta e 
quatro centavos).

Conjunta de Débitos – PGFN/INSS e Certifi cado de 
Regularidade do FGTS (CRF – CEF), este, mensal. 
São imediatamente detectados pelo sistema do 
SERPRO e, caso não estejam quitados, provocam 
sanção e corte dos recursos para a Associação.

Convênio ASPI-UFF - SIGAC/ MOPG/ SERPRO

mesma proporção, novas adesões – motivos 
reiteradamente relatados pela situação financeira 
da ASPI. Enfatizou-se, pelo mesmo motivo, 
sempre, a necessidade de corte dos gastos.

Em dezembro de 2018, contávamos com 458 
(quatrocentos e cinquenta e oito associados), 
sendo 410 (quatrocentos e dez) docentes e 37 
(trinta e sete) pensionistas, todos descontando em 
folha através do SIAPE, e ainda 10 (dez) pagantes 
por boleto, sendo 7 (sete) docentes e 3 (três) 
associados do INSS.

Conforme demonstrativo elaborado pelo Escritório 
de Contabilidade, ao fi nal de dezembro de 2018 a ASPI 
aplicou R$ 397.093,64 (trezentos e noventa e sete 
mil, noventa e três reais e sessenta e quatro centavos), 
tendo tido um PREJUÍZO OPERACIONAL de R$ 
62.415,86 (sessenta e dois mil, quatrocentos e quinze 
reais e oitenta e seis centavos).

A arrecadação total acumulada em 2018 atingiu 
R$ 334.677,78 (trezentos e trinta e quatro mil, 
seiscentos e setenta e sete reais e setenta e oito 
centavos), dos quais R$ 324.552,00 (trezentos e 
vinte e quatro mil e quinhentos e cinquenta e dois 

reais) pela contribuição de nossos associados, e os 
demais recursos, das seguintes fontes: R$ 5.642,00 
(cinco mil, seiscentos e quarenta e dois reais), de 
eventos; R$ 3.258,78 (três mil, duzentos e cinquenta 
e oito reais e setenta e oito centavos), de recursos 
fi nanceiros resultantes de nossas aplicações; e R$ 
1.225,00 (mil duzentos e vinte e cinco reais) de 
atividades diversas (cursos).

Execução da Proposta Orçamentária

As atividades da ASPI-UFF, que demandam 
ações da Tesouraria, foram sempre praticadas com 
o máximo rigor, o que não evitou, entretanto, ao 
fi nal do ano de 2018, o Prejuízo Operacional de 
R$ 62.415,86 (sessenta e dois mil, quatrocentos 
e quinze reais e oitenta e seis centavos). Nossas 
aplicações dos recursos foram de R$ 397.093,64 
(trezentos e noventa e sete mil, noventa e três reais 
e sessenta e quatro centavos), para uma arrecadação 
de R$ 334.677,78 (trezentos e trinta e quatro mil, 
seiscentos e setenta e sete reais e setenta e oito 
centavos). 
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Prestação de Contas 
PREVISÃO E RECEITAS

RECEITAS
ANO 2018

PREVISÃO 2019PREVISTAS* REALIZADAS

  1. CONTRIBUIÇÕES 
  DE ASSOCIADOS

336.000,00 324.552,00 320.000,00

2. RECEITAS DE EVENTOS 0,00 5.642,00 3.000,00

3. RECEITAS FINANCEIRAS 14.000,00 3.258,78 1.000,00

  4. RECEITAS DIVERSAS 0,00 1.225,00
0,00

5. DOAÇÕES
0,00 — 0,00

TOTAL 350.000,00 334.677,78 324.000,00

* Calculada sempre com base no desconto em folha de nossos associados. É extremamente importante a manutenção do número de sócios.

DESPESAS ANO 2018

PREVISTAS REAIS – 2018 PREVISÃO PARA 2019

1. PESSOAL 195.000,00 234.283,82 250.000,00

2. SERVIÇOS DE TERCEIROS 45.000,00 66.657,10 43.000,00

3. GASTOS COM MATERIAIS 5.000,00 7.974,73 5.000,00

4. GASTOS COM MANUTENÇÃO 21.000,00 12.146,31 5.000,00

5. DESPESAS TRIBUTÁRIAS 1.500,00 2.841,69 1.000,00

6. DESPESAS OPERACIONAIS 80.000,00 70.012,98 19.000,00

7. DESPESAS FINANCEIRAS 2.500,00 3.177,01 1.000,00

TOTAL 350.000,00 397.093,64 324.00,00

RECEITAS DE ASSOCIADOS 

+ OUTRAS RECEITAS

RECURSOS APLICADOS

R$324.552,00+R$10.125,78= 
R$ 334.677,78

R$ 397.093,64

DÉFICIT: R$ 62.415,86

OUTRAS RECEITAS

DIVERSOS R$1225,00

EVENTOS R$ 5.642,00

FINANCEIRAS R$3.258,78

TOTAL R$ 
10.125,78

Ao fi nal do ano de 2018, a ASPI-UFF tinha disponível 
em aplicações, no BB, R$ 40.677,88 (quarenta 
mil seiscentos e setenta e sete reais e oitenta e oito 
centavos).

PREVISÃO E DESPESAS

ANO FISCAL 2018
DISPONIBILIDADES: DEZEMBRO – 2018

Bancos:

C.C. no Banco do Brasil R$ 1.154,40

Aplicações Financeiras

Aplicação do Banco do Brasil – Aplicação R$ 40.677,88

No Banco do Brasil (POUPANÇA 01) R$ 50,11

TOTAL R$ 41.882,39
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RESUMO DO BALANÇO PATRIMONIAL SALDO 2017/2018

Fonte: BALANÇO ANUAL ANALÍTICO ASPI-UFF 2017-2018

Niterói, 01 de março de 2019

a) Dalva Regina dos Prazeres Gonçalves – Tesoureira Geral
a) Sidney Gomes – Tesoureiro Adjunto

NR.: Por problemas de espaço, há tabelas e gráfi cos que não puderam ser inseridos neste Boletim, mas encontram-se no Relatório Geral.

Prestação de Contas 

ATIVO (D) SALDO EM 31/12/2017
R$

SALDO EM 31/12/2018
R$

Ativos Direitos 546.966,28 484,550,42

*Circulante 104.298,25 41.882,39

B.B = Poupança  47,19 50,11

B.B = Aplicação 98.422,00 40.677,88

B.B = Aplicação R. FIX 0,00  0,00

B.B = C/C 5.829,04 1.154,40

Adiantamentos — —

*Permanente 442.668,03   442.668,03

Investimentos (imóveis e reforma da Sede 
utensílios)

335.930,69 335.930,69

Imobilizado líquido (móveis e utensílios) 106.737,34 101.817,34

TOTAL ATIVO (D) 546.966,28 546.966,28

PASSIVO (C) SALDO EM 31/12/2017   
R$

SALDO EM 31/12/2018 
R$

Passivo: Obrigações (-) 546.966,28 (-) 484.550,42

*Variações positivas acumuladas 632.938,52 632.938,52

Variação apurada no período (-) 20.906,44 (-) 20.906,44

TOTAL DO PASSIVO (C) 604.572,21 546.966,28



7

Coordenação de Assuntos Acadêmicos
Profª Sheilah R. O. Kellner

Inicialmente, foi defi nido o novo modelo de Termo 
de Compromisso entre os docentes interessados em 
ministrar cursos utilizando o espaço físico da ASPI-
UFF. Funcionaram na ASPI os cursos: Dança (de 
outubro a dezembro de 2018); Inglês (de março a 
novembro de 2018); Canto (durante todo ano); e 
Piano (durante todo ano).

Devido às difi culdades ocorridas durante o ano, 
quer por problemas pessoais, quer conjunturais, o 
ritmo dos cursos determinou uma queda substancial 
na atração de interessados pelo que foi ofertado, 
mantendo-se a necessidade de se pensar em o que 
oferecer para o período 2019-2021.

Coordenação de Defesa de Direitos 
Profª Jurésia M. de Souza 

A Coordenação de Defesa de Direitos, cuja 
atribuição principal é orientar os associados 
nos assuntos relativos à sua situação funcional 
de professor aposentado ou de pensionista, em 
consonância com a legislação, participa, também, 
de reuniões, comissões e outras atividades inerentes 
à Associação e a esta Coordenação.

No decorrer de suas atividades, tem destaque 
a crescente demanda espontânea de associados 
aposentados, pensionistas e até mesmo de 
professores, ainda em atividade, buscando na 
ASPI-UFF esclarecimentos, orientação e, em 
alguns casos, interveniência da Associação junto a 
órgãos pertinentes. O atendimento ocorre de forma 
presencial, ou por meio eletrônico, acolhendo o 
associado que reside em outros municípios e Estados. 
O retorno tem sido gratifi cante, face às demonstrações 
satisfatórias expressas pelos atendidos.

Um marco importante é a permanente sintonia 
com os órgãos da administração da Universidade, 
facilitadora do desempenho de suas atividades e 
na prestação de serviços, em especial nas ações 
relacionadas aos direitos dos seus associados. 

Uma das atividades mais relevantes diz respeito 
ao acompanhamento de ações judiciais impetradas 
pelos associados que, por meio da ASPI-UFF, 
ingressaram na Justiça. Para dar conta de tal tarefa, 
a Coordenação mantém permanente contato com 
o Escritório de Advocacia Luiz Fernando Faria 

3. RELATÓRIO DAS ATIVIDADES DAS COORDENAÇÕES
Macedo, responsável por tais ações, atualizando os 
interessados a respeito do trâmite dos processos. 
Cientifi cada pelo Escritório, a Coordenação 
estabelece contato com os associados e pensionistas, 
informando os precatórios que foram autorizados e 
disponibilizados os recursos para recebimento das 
causas ganhas transitadas em julgado.

Destacamos o apoio da Presidência da ASPI-UFF, 
com o seu acompanhamento sempre presente, bem 
como o apoio logístico recebido dos funcionários e 
demais companheiros solidários da ASPI-UFF, para 
o desenvolvimento das atividades.

Coordenação de Integração Comunitária 
Profª Norma V. Éboli

Tendo em vista os objetivos desta Coordenação, 
entre outros, de propiciar oportunidades de 
maior integração, não só entre os aspianos, 
estimulando e valorizando a sua participação na 
sua Associação, como também na comunidade 
em geral, apresentamos o relatório sucinto das 
atividades desenvolvidas no período de abril a 
dezembro de 2018, concernente ao início de nossa 
Coordenação.

Tradicionalmente, e que se tem mostrado de 
grande importância, a Coordenação vem dando 
sequência aos Almoços de Confraternização, 
realizados na sede da ASPI, num ambiente 
intimista e agradável, o que favorece os objetivos 
de integração dos associados. Nestes eventos 
são homenageados os aniversariantes do mês, os 
novos associados e celebradas datas festivas de 
cunho social e cultural, como o Dia das Mães; 
em junho, o Arraiá da ASPI-UFF; os 26 anos 
da ASPI-UFF, em julho; o Dia dos Pais, o dos 
Professores; e o Almoço de Natal – momentos 
em que sempre contamos com apresentações 
do nosso Coral “Cantar é Viver”. Vale destacar 
a alegria e a descontração desses encontros, 
regados a música, poesias, cantos, muitos deles 
de maneira informal, com a “prata da casa”, 
sempre atendidos pela qualidade do buffet de 
Beth Schueller. Ressaltem-se, os eventos de 
abril, quando da apresentação do novo presidente 
da ASPI, professor Acyr de Paula Lobo e equipe 
e em novembro, a homenagem ao aniversário de 
Niterói, com vídeo e lançamento da campanha 
“Faça Uma Criança Feliz neste Natal”. 

Prestação de Contas 
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Foram planejadas e organizadas, ainda, 
atividades na área da cultura, da música e das artes 
(os chamados SARAUS), contando sempre com a 
colaboração de aspianos e amigos da ASPI, como: 
Guarânias Inesquecíveis e outros ritmos, com o 
harpista Negro Centurion; Um piano ao entardecer, 
com a pianista Cláudia Márcia Rodrigues; o Coro 
Lírico “Heloiza Fidalgo e Solistas, sob a direção 
do professor Sérgio Lavoro e, ao piano, Heloiza 
Fidalgo; celebração do Chá das Avós, no Museu 
da Arte Contemporânea; Músicas que falam ao 
Coração, os aspianos Arthur Cezínio de Almeida 
Santa Rosa (voz) e Marlene Gomes Mendes (piano); 
Chá em homenagem às Instituições Culturais de 
Niterói, com a participação de representantes 
de diferentes entidades que apresentaram, num 
ambiente de confraternização, seus objetivos e 
realizações; Uma tarde na Ópera, com o maestro 
Sérgio Lavor e alunos. 

Como todos os anos, colaboramos na orga-
nização do Encontro de Corais  da ASPI-UFF e 
no evento Mesas de Natal, no Clube Português de 
Niterói (evento de cunho assistencial).

É importante ressaltar que as atividades sempre 
contaram com o apoio da Direção e a colaboração 
de aspianos, sempre presentes na ASPI. A Secretaria 
e funcionários sempre se mostraram colaborativos, 
o que facilitou muito o trabalho. 

Para que o planejamento das atividades possa 
ser executado com mais facilidade e organização 
interna é necessário um planejamento antecipado 
e conjunto das Coordenações, evitando-se du-
plicidade de esforços e garantindo a compa-
tibilização de datas e eventos. A situação fi nanceira 
da ASPI também difi culta a escolha das atividades 
a serem propostas, pois muitas demandam suporte 
fi nanceiro.

Mas “LA NAVE VA”... impulsionada pela 
herança heroica dos que a criaram e pela seriedade 
e entusiasmo dos que continuam a pilotá-la.

Coordenação de Lazer 
– Profª Liliana H. Weller

Após a elaboração da proposta de trabalho 
para 2018, defi niu-se a divulgação dos eventos 
de lazer propostos pela Coordenação e de outros 
acontecimentos culturais e de lazer, de interesse, por 
meio do mural de avisos, do Boletim da ASPI, de 
envio de e-mails e de distribuição de “santinhos”, 
agendas e cartazes. 

Dentre os eventos internos, citamos o apoio na 

organização do Dia Mundial da Mulher em Oração, 
nos Almoços de Confraternização, cuja participação, 
junto à Coordenação de Assuntos Comunitários 
deu-se, principalmente, nas apresentações musicais 
de aspianos e no comando das tardes de prêmios. 
Em março, no Desfi le de semijoias, com apoio de 
aspianas e convidadas, em homenagem ao Dia 
Mundial da Mulher; na Festa junina, na organização 
do casamento na roça; na Tarde de Prêmios, em 
setembro, e ainda, na recepção dos convidados ao 
Chá Vespertino para as Instituições Culturais de 
Niterói e nos Saraus Vespertinos. A Coordenação 
participou da Comissão Organizadora do VII 
Encontro de Corais da ASPI-UFF e recepção dos 
convidados. Além disso, organizou o VIII Artistando 
– encontro de artistas e arteiros aspianos, que 
exibem seus talentos nas artes visuais, artesanato, 
música, poesia, teatro e o que mais se apresentar. O 
projeto, considerado uma das melhores atividades 
da ASPI, contou com o apoio e colaboração das 
demais Coordenações e da Direção Executiva; da 
mesma forma, esta Coordenação participa, de forma 
integrada, das atividades de outras Coordenações.

Em julho de 2018, promovemos a homenagem 
aos Avós, com a ida ao Chá dos Avós, no Museu 
de Arte Contemporânea – MAC. Uma atividade 
proposta – a Feira da Providência, em novembro, 
não se realizou por falta de adesão.

É de ressaltar a participação em outras instâncias, 
como membro: da CAAP/ASPI-UFF; da Comissão 
do Encontro de Corais da ASPI-UFF; do GT/TV da 
ASPI-UFF; do Grupo de Trabalho sobre o projeto 
Revitalização de São Domingos e Adjacências; e 
como representante da ASPI-UFF no GT/SSA da 
ADUFF-Sind.

Graças ao apoio de todos da ASPI – Diretoria 
Executiva, Coordenações, Conselhos, Secretaria e 
Redação do ASPI-UFF Notícias –, consideramos 
que  conseguimos realizar o máximo possível do 
que foi proposto para 2018. Obrigada por tudo!

GT Programa de TV1

 – Prof. Antonio Puhl

Registro alguns elementos referentes à 
Coordenadoria: a ASPI-UFF recebeu a proposta 
de montar, junto com a equipe de Produção da 
1 Equipe: Arthur Cesínio Santa Rosa, Cecília Corrêa de Medeiros, 
Liliana Hochman Weller, Maria Felisberta Baptista da Trindade, 
Miguel Ongarato, Norma Villa Éboli e Tânia Gonçalves de Araújo. 
Inicialmente, participaram ainda as Profª. Alda Teresa T. T. Pinto e o 
Prof. Luiz Calheiros Cruz.

Prestação de Contas 



PROEX, programas para a UNITEVE. Na ocasião, 
a Profª. Aidyl de Carvalho Preis, então Presidente, 
procurou aspianos que pudessem assumir a tarefa de 
coordenar uma equipe para atender à proposta. Não 
tendo conseguido quem se propusesse, solicitou-me 
iniciar o processo, pois, na ocasião, eu ocupava a 
vice-presidência. E, desta forma se formava uma 
equipe para atender a essa nova possibilidade 
de serviço. A ASPI-UFF fi cou responsável pela 
seleção e estudo dos temas e escolha/convite 
dos participantes de cada programa; a Equipe 
de Produção da PROEX assumiu a gravação, a 
produção e editoração dos programas, a veiculação 
e divulgação dos programas pelo site da ASPI-UFF, 
pelo Uff tube ou pelo Youtube, além do canal 17 da 
Operadora SIM.

Os programas têm como perfi l divulgar as 
atividades da ASPI-UFF junto à comunidade 
acadêmica e à sociedade; oferecer espaço para 
estudo e discussão de temas de interesse social, 
político e cultural; estar voltado para a inserção 
da ASPI-UFF na dinâmica da sociedade civil; ser 
veículo de integração com outras instituições da 
sociedade civil, e ser mecanismo de interação entre 
os associados.

Na produção dos 106 programas2, realizados de 
2012 até o momento, participaram como entrevistados: 
aspianos, em 22 programas; professores da UFF, em 
46 programas; membros de outras entidades, em 30 
programas; e convidados da comunidade em geral, 
em 8 programas

Coordenação de Saúde
Profª Magaly Lucinda B. da Mota

Esta Coordenação, desde que assumimos em 
2007, tem por objetivo, não só prestar serviços aos 
associados, contribuindo para sua qualidade de vida 
e a de suas famílias, como as atividades referentes ao 
Plano de saúde, existente desde 1994, além do Plano 
odontológico. Promove pr ogramas de assistência nas 
áreas social e de saúde, mediante convênios, sistemas 
cooperativos, projetos, pesquisa, eventos, palestras, 
ofi cinas, orientação às famílias dos falecidos etc.

Com relação à Unimed, em face da sinistralidade, 
temos negociado sempre os reajustes, com bastante 
sucesso. Infelizmente, em 2017, o índice foi de 
130,91%, tendo a Unimed proposto um aumento 
de 72% que, após várias considerações, foi para 
62%, a partir de dezembro de 2017. Considerando-o 
ainda alto, buscamos renegociar, tendo a Unimed 
2  V. relação dos programas produzidos no Relatório Geral.

indicado a contratação da Administradora – a 
AD SALUTE, que propôs um novo produto, com 
vigência a partir de 1º de maio de 2018 (mês de 
sua cobrança), acordadas as seguintes condições: o 
plano continuará a ser Estadual e com a mesma rede 
credenciada; mantidos todos os direitos médicos 
hospitalares que constam do plano anterior; sem 
cobrança com efeito retroativo; cobrança feita por 
boleto da AD SALUTE, diretamente ao usuário; os 
netos serão mantidos; será excluída a cláusula 16 do 
contrato atual com a Unimed (Do benefício Especial 
do Plano Assistencial do Estado do Rio de Janeiro 
– PARJ); e para quem quiser ter direito ao SOS e ao 
Unimed Air, o custo será de R$ 7,00 (sete reais), por 
serviço, ou R$ 12,00 (doze reais) por ambos. 

Após exaustivos exames da proposta e reu-
niões com representantes da Unimed e da AD 
SALUTE e, considerando a garantia de direitos, 
em reunião extraordinária da Diretoria Executiva 
e após consultar os usuários, decidimos optar pela 
assinatura docontrato com a AD SALUTE, condição 
estabelecida pela Unimed para dar continuidade à 
prestação de seus serviços.

O novo contrato trouxe a oportunidade de 
oxigenar o plano, permitindo a entrada de novos 
usuários, a opção pela contratação de um novo plano 
individual/familiar, além de aceitar a portabilidade 
de outros planos.

Preocupamo-nos, também, em esclarecer a nossos 
associados, dando-lhes informações e pesquisas que 
promovam cuidados com a saúde e bem-estar social, 
bem como orientação às famílias dos associados 
falecidos. Realizamos, ainda, em setembro, o Ciclo 
de Palestras, apresentando os temas: “Cuidados com 
a Memória na 3ª Idade”, com a psicóloga Izabel 
Cristina Câmara; “Alimentação na 3ª Idade”, com 
a Profª. Maria Helena de Lacerda Nogueira; “Os 
Direitos do Idoso”, com a Profª. Fernanda Pimentel; 
e “Residência adequada à 3ª Idade”, com o Prof. 
Aff onso Junqueira Accorsi. Em outubro, participando 
do “Outubro Rosa”, tivemos a palestra sobre 
“Prevenção do Câncer de Mama”, com a Dra. Thereza 
Christina Cypestre de Miranda, titular da Sociedade 
Brasileira de Mastologista e Professora da UFF.

Desde que assumimos, temos o projeto “Alô, 
como Vamos?”, realizado pela Profª. Maria Nylce 
de Mendonça Taveira.

Esperamos ter proporcionado aos nossos idosos 
aumento de poder e autonomia pessoal e coletiva 
em suas relações sociais e necessidades de saúde, 
aumentando sua qualidade de vida.

Prestação de Contas 
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Comissão de Acompanhamento de Assuntos 
Políticos - CAAP3 
 Aidyl de Carvalho Preis

Ao término de nosso mandato frente à ASPI, em 
abril de 2018, restringi-me à coordenação da CAAP. 
No último relatório de gestão, ao nos referirmos ao 
trabalho desenvolvido, informamos que se tratava 
de uma “atuação cidadã”. Numa retrospectiva de 
2018, confi rmamos que nossa trajetória, desde a 
fundação da CAAP, em 2006, teve sempre como 
objetivo principal, para nossa defesa, acompanhar 
atentamente os assuntos que pudessem interferir 
ou prejudicar os aposentados; marcar presença 
no nosso entorno, tanto em nossa cidade, como 
em nosso país. Reiterar nosso compromisso com 
nossos colegas aspianos, lembrando sempre que 
tivemos muitas lutas para construir a ASPI-UFF 
que temos hoje – uma conquista de um grupo de 
aposentados que acreditou na união e nos efeitos 
positivos da convivência, alimentada por sonhos 
comuns. Além disso, alcançamos algo muito 
importante: o reconhecimento de nossos pares, 
interna e externamente. E é claro que a atuação 
da CAAP deve estar sempre em consonância 
com o planejamento de nossa ASPI-UFF, sendo 
muito estimulante contribuirmos, com nossa 
experiência, de forma mais intensa, sobretudo 
nesse momento político tão controvertido por que 
passamos.

Por se tratar de um ano eleitoral, optamos por dar 
à Política uma atenção maior, preocupados com a 
necessidade de renovação de nossos políticos. 

Estabelecemos o calendário para o ano de 2018, 
confi rmamos a equipe, avaliamos nosso desempenho, 
verifi cando que ainda não conseguimos ampliar o 
número de participantes efetivos em nossas reuniões 
e que deveríamos nos esforçar mais neste sentido. 

Apesar de animados, somos um grupo ainda restrito, 
mas com grande expectativa para o futuro. Reunida 
às segundas-feiras, pela manhã, consideramos esta 
regularidade fator importante para suas atividades, 
podendo afi rmar que a CAAP conquistou um espaço 
privilegiado, usado para refl exão e propostas que 
possam ajudar a compreender e buscar soluções para 
problemas quotidianos.

Iniciando as atividades do ano, a professora Satiê 

3 Equipe: Aidyl de C. Preis (Coordenadora), Antônio Puhl, Dalva 
Regina dos Prazeres Gonçalves, Ilka Dias de Castro, Liliana Hochman 
Weller, Nilza Simão, Satiê Mizubuti e Sheilah Rubino de Oliveira 
Kellner.

Mizubuti organizou a primeira Roda de Conversas, 
em março. Como convidados: o Sr. Marcelo Garcia, 
Assistente Social, com o tema “Indicação dos 
principais óbices atuais para a governança futura 
no Brasil” (dia 5); o professor Carlos Walter Porto 
Gonçalves, doutor em Geografi a, abordando “Brasil 
e a nova ordem mundial” (no dia 12,); no dia 
19/03, o vereador Leonardo Giordano, que traçou 
perspectivas para a eleição do governador do Estado 
do Rio de Janeiro (gestão 2018-2022), e dia 26, o 
prof. Carlos Sávio G. Teixeira, que tratou da eleição 
presidencial desse ano.

Dedicamos nossos esforços à elaboração de 
uma CARTA ABERTA a ser enviada, inicialmente, 
apenas a candidatos à presidência da República, 
depois estendida a candidatos a cargos eletivos, 
nas eleições de outubro de 2018, o que foi feito 
de forma seletiva. Este documento, assinado pelo 
presidente da ASPI-UFF e por mim, na qualidade de 
Coordenadora da CAAP, foi publicado, na íntegra, 
no Boletim ASPI-UFF Notícias de setembro (nº 8, 
Ano XXIII). Abordava temas importantes referentes 
à Educação, Cultura, Esporte, Lazer e suas trans-
versalidades, sem perder de vista as questões locais. 

De outubro a novembro, a CAAP realizou os 
seguintes eventos: palestra da mastologista Dra. 
Thereza Christina Cypreste, no dia 29 de outubro 
(mês dedicado à prevenção do câncer de mama); 
no dia 30, o convidado foi o então Pró-Reitor de 
Graduação, Professor José Rodrigues de Farias 
Filho, para falar sobre “Desafi os da Graduação 
no Ensino Superior”. Em comemoração ao mês 
da Ciência e Tecnologia, no dia 5 de novembro 
tivemos como convidado o aspiano professor 
José Seba, Subsecretário Municipal de Ciência e 
Tecnologia, que discorreu sobre o tema: “Política 
Municipal de Ciência e Tecnologia”; no dia 12, os 
professores da UFF, Luiz Fernando Rojas Mattos 
e Simone Lahud, pesquisadores premiados por 
pesquisas realizadas no campo da Antropologia 
dos Esportes, falaram sobre este tema; em 
26 de novembro, contamos com a presença 
da historiadora professora Andréa Tello, que 
explanou as pesquisas que realiza sobre a cidade 
de Niterói, constituindo-se uma homenagem que 
prestamos à cidade, no mês de seu aniversário.

Finalizando, esperamos que em 2019, possamos 
ampliar o número de participantes da CAAP, 
considerando as possibilidades que temos e que 
ainda são desconhecidas pelos nossos colegas.

Prestação de Contas 
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PROJETOS ESPECIAIS

Prestação de Contas 

VII Encontro de Corais da ASPI-UFF 
Profª Magaly Lucinda B. da Mota

Em 2012, ao completar 20 anos de existência, 
a ASPI programou um Encontro de Corais da 
ASPI-UFF, realizado em agosto, objetivando 
oferecer momentos de arte, promoção da boa 
música e divulgação do trabalho coral à população 
de Niterói, além de proporcionar espaço para 
intercâmbio de variadas experiências na arte e 
contribuir para a formação da plateia. É interessante 
registrar a participação intergerencional de uma 
diversidade de grupos de várias regiões e do 
Estado do Rio de Janeiro, abrangendo, desde os 
iniciantes até aos que já alcançaram renome, pela 
sua atuação e currículo, assim como regentes 
conceituados, inclusive, com apresentação no 
Exterior.

Pelo sucesso obtido, e as insistentes solicitações 
para que o mesmo se repetisse anualmente, a ASPI-
UFF resolveu integrá-lo em sua programação e, 
ainda em parceria com a PROEX/UFF, organizou o 
VII Encontro de Corais, realizado entre os dias 28 
e 30/11/18, no Salão Paroquial da Igreja Sagrados 
Corações, na Vila Pereira Carneiro, Ponta D’Areia, 
Niterói/RJ. Inscreveram-se 26 Corais, mobilizando 
cerca de 214 coralistas por dia, em um total de 655 
participantes, além de convidados e autoridades da 
Universidade Federal Fluminense, da ASPI-UFF e 
de outras Instituições, trazendo grande alegria aos 
participantes.

É de se destacar o nível cada vez mais elevado 
dos corais que se apresentaram, o entusiasmo e as 
declarações de alguns maestros, sobre a oportuni-
dade do encontro intergeracional e a organização do 
evento. 

Ao término de cada apresentação, os Corais 
receberam troféus e os regentes, Certifi cados de 
Participação.

Na avaliação do evento, os participantes e a 
Comissão Organizadora consideraram o espetáculo 
musical intergeracional belíssimo e foi elogiado por 
todos. 

Ofi cinas 
Prof. Robert Preis

Duas são as Ofi cinas que se vêm realizando na 
ASPI há vários anos: a de Pintura e a de Conversação 
em Língua Alemã.

Como é do conhecimento de muitos, a Ofi cina 
de Pintura começou como curso de pintura, com 
o Sr. Antônio Machado, como professor do curso. 
Com seu afastamento, decidimos continuar sem 
professor, ajudando-nos mutuamente, o que deu 
certo. É verdade que vários alunos abandonaram o 
grupo por razões de transporte (o pessoal do Rio e 
da região oceânica). Outros, por razões de saúde, 
mas os que ainda participam, não querem perder 
uma sessão.

Os participantes da Ofi cina de Conversação em 
Língua Alemã pretendem não perder a sua fl uência 
nesta língua ou, em alguns casos, melhorar os seus 
conhecimentos. O nível dos participantes é alto, 
tendo em vista que pelo menos meia dúzia já têm 
livros publicados. As conversas são, portanto, de 
bom nível e contribuem muito para a troca de ideias 
e experiências de vida. 

Em ambas as ofi cinas não há cobranças de taxas 
ou despesas, a não ser os gastos de cada um com 
o [próprio] transporte. Agradecemos o apoio da 
Diretoria e da Secretaria da ASPI-UFF.

Recado do Bazar: Não se esqueça de sua doação: material de cozinha, de decoração, 
toucador, perfumes, roupas, livros e discos etc...
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na vida, sem nunca te cansares de servir e de te doar; mas os teus 
nunca se cansarão de exigir cada vez mais de ti. Distribuirás o pão 
e o carinho aos entes amados, mas serás sempre a última a te servir. 
E à noite, quando todos descansam e teu corpo exige repouso, 
sozinha, com absoluto esquecimento de ti, ainda permanecerás 
velando por eles, pois o amor exige permanente vigília.

Todas as profi ssões de nosso planeta têm horário e 
remuneração, correspondendo às tarefas executadas, mas o 
ofício de mãe não terá horário nem pagamento, pois é uma 
tarefa divinal: assim como Deus só nos dá e nada recebe em 
troca, tu também te doarás 24 horas por dia, sem dispor de 
ocasiões de descanso certo, pois ser mãe é obra da Divina 
Providência.

Árvore frondosa e generosa, onde os ninhos familiares são 
construídos, és capaz de resistir às tempestades mais violentas 
que, por vezes, destroem alguns ramos, mas és forte o bastante 
para resistir e proteger quem se abriga em teu seio.

Num paradoxo, dás sombra a quem se abriga junto a ti, 
refrescando o viajante sem obscurecer as estrelas do Céu nas 
noites de primavera.

Ser mãe é ser guerreira, ser carinho e ser amor   .
Feliz Dia das Mães!

*Até a fi nalização deste Boletim, não sabíamos se haveria espaço para este 
momento de carinho. Mas, felizmente, com a necessidade do acréscimo de 

páginas pela extensão do Relatório,conseguimos externar todo o nosso 
amor. e gratidão...

Aniversariantes 
Desejamos aos caros aspianos Felicidade, Saúde e Paz, extensivos às caras 

Mamães aspianas, pelo seu mês...
  1 Zélio Costa
  2 Maria Lucília B. Quaresma

 Marialina Bravo
 Regina Maria Montaleão Ether
3 Celi Gomes Dias Pires
 Edmundo Antônio Soares
4 Celina Tavares Coelho da Silva
 Vilma Duarte Câmara
5 Alides de Souza Pinto
 Luiz Ferreira da Silva
7 Sidney Gomes
8 Eda Miranda Vaz
 Regina Victória Massa da Costa
9 Darcira Motta Monteiro
 Leila Maria Thomas e Cruz de Sá
11 Diva Rosa Gomes Barbosa
 Ferdinando de M. Rodrigues

12 Clarice Muhlethaler de Souza
 José Luiz Padilha Martins
 Renata Vidal Goulart
 Wilson Bastos Lagalhard
14 Anna Pedreira Boechat
15 João Baptista Guedes e Silva
 Sílvio Eduardo G.Gomes
16 Leila Ferro e Silva
 Marcos Antônio Matos Santiago
17 Célia Maria Silva de Bragança
 Maria de Lourdes G. Machado
 Sandra Carvalho de Montalvão
 Stella Maria Pereira de Gregório
19 Sônia Regina de Mendonça
20 Eulogio Carlos Q. de Carvalho
21 Aff onso Junqueira Accorsi
 Ataliba Vianna Crespo

 João Paulo da Silva Fretz
22 Maria Ignez M. de Figueiredo
23 Edson Nogueira Paim
 Rui Capdevile
24 Walter Ronaldo Nunes
25 Ruth Cantarino O’Dwyer
27 José Leonardo M. Demétrio 

de Souza
 Nelly Leite Bittencourt
 Rachel Soihet
29 Eni Pinto dos Santos
 Marcos Raimundo G. de Freitas
 Regina Helena Cezar Maldonado
 Rivo Gianini de Araújo
31 Paulo Henrique B. de Campos

Maio

Não existe mãe solteira, existe simplesmente mãe. Mãe 
não é um estado civil, é um estado de amor, disse recentemente 
o Papa Francisco.

Mãe, que alimentas com a essência do teu sangue outras 
criaturas, sabendo que um dia serão afastadas de ti, pelas 
mais diversas maneiras, como se a vida se esmerasse para te 
apunhalar o coração. E continuarás sendo obrigada a sorrir, 
como se nada tivesse acontecido, pois mãe é demonstrar 
alegria, enquanto o coração sangra.

Ser mãe é ter uma dupla tarefa: trabalhar fora e se dedicar à 
família, fazendo todas as tarefas domésticas, quase sempre sem 
a ajuda do marido e dos fi lhos que, muitas vezes, a maltratam e 
quase nunca compartilham o trabalho ou reconhecem seu valor. 

A família deve ser uma comunicação de amor, mas o amor 
tem de se manifestar em atos e haver uma justa distribuição 
de tarefas, muitas vezes impedida, pois nosso machismo é 
herdado da família patriarcal, onde o homem trabalhava fora 
e a mulher em casa. No fi m do dia, ele ia para os bares beber 
com os amigos, não dando o mínimo de carinho àquela que era 
mãe de seus fi lhos. Hoje, a situação mudou, ambos trabalham 
fora, mas a maioria dos homens continua não reconhecendo as 
mudanças, e ela chegando quase sempre cansada tem de servir 
toda a família, ajudar os fi lhos nos trabalhos escolares e fazer 
os trabalhos que deveriam ser compartilhados por todos. 

Ser mãe é zelar pelos outros, que difi cilmente zelarão por 
ela: prepararás outras criaturas, para que brilhem intensamente 

DIA DAS MÃES* Prof. Antonio Veloso
Eu tinha em minhas mãos o Céu, todo o Céu./ Eu tinha em minhas mãos a Terra, toda a Terra. /Eu tinha em minhas 
mãos as Estrelas, todas as Estrelas./ Eu tinha em minhas mãos o Amor, todo o Amor./ Enquanto eu tinha a ti, para me 
dares carinho.
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